Warunki promocji „Happy Hours Gry Szybkie; 15-16 lipca 2022 roku”
1.

Promocja obowiązuje w dniach 15 i 16 lipca 2022 roku od godziny 17:00 do godziny 23:00.

2.

Informacja o promocji zostanie zamieszczona na stronie lotto.pl w widocznym miejscu, przed
terminem rozpoczęcia promocji wskazanym w ust. 1.

3.

Gracz po każdorazowym spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 4, otrzyma Środki Bonusowe
o wartości 2 zł (słownie: dwa złote).

4.

Warunkiem otrzymania Środków Bonusowych jest dokonanie w dniach 15 lub 16 lipca 2022 roku
od godziny 17:00 do godziny 23:00, w serwisie lotto.pl lub w aplikacji LOTTO, zakupu zakładów
gry liczbowej Keno lub Szybkie 600 o wartości minimum 12 zł (słownie: dwanaście złotych) na
jednym kuponie.

5.

Po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 4, Środki Bonusowe zostaną zarejestrowane
na ePortfelu Gracza w statusie Konto Gracza Aktywne lub Konto Gracza Tymczasowe.

6.

Środki Bonusowe mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych
w ramach serwisu lotto.pl.

7.

Gracz może skorzystać z promocji dowolną ilość razy, po każdorazowym spełnieniu warunku
określonego w ust. 4.

8.

Gracz poprzez wzięcie udziału w promocji jednocześnie akceptuje niniejsze warunki promocji.

9.

Opłata za zakład zawiera sumę stawki i dopłaty.

10. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn leżących po stronie
dostawcy systemu) promocja rozpocznie się wcześniej albo zakończy się później, a niżeli w okresie
przewidzianym w ust. 1, wówczas okres promocji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, przy czym
Organizator udokumentuje taki przypadek w celu dokładnego określenia momentu rozpoczęcia
i zakończenia okresu promocji.
11. Przystępując do promocji „Happy Hours Gry Szybkie; 15-16 lipca 2022 roku” Gracz ma obowiązek
zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu sprzedaży premiowej - bonusy dla graczy
lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych
przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajduje regulamin
sprzedaży premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych
oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.

